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Załącznik 1A do SIWZ 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 
Prace porządkowe: 
Sprzątanie 11 budynków: 
- Budynek Główny – E 
- Budynek Biurowy – A 
- Budynek Laboratoryjny EWP– F 
- Budynek BRUO – B 
- Budynek Zwarciownia – C 
- Budynek Usług – G 
- 3 budynki ADM – 8A, 8B, 8C 
- Budynek Laboratorium CPC – K 
 
UWAGA:  

1. wszystkie prace muszą być bezwzględnie wykonywane przy użyciu środków 
chemicznych zgodnych z Kartami eksploatacji i konserwacji oraz instrukcjami 
użytkowania odpowiednimi do konserwacji każdej powierzchni lub przy użyciu środków 
chemicznych równoważnych. 

2. opróżnianie pojemników na śmieci znajdujących się w pomieszczeniach biurowych 
powinno odbywać się przynajmniej raz na tydzień lub w przypadku zapełnienia się 
pojemnika i zgłoszenia potrzeby jego opróżnienia przez pracowników Zamawiającego, 
co znacznie ograniczy zużycie plastikowych worków na śmieci. 
 

Sprzątanie obejmuje: 
 

1. Pomieszczenia biurowe - wykładzina dywanowa, PCV, panele  
2. Ciągi komunikacyjne – wykładzina dywanowa, gres, lastryko  
3. Klatki schodowe – gres, lastryko  
4. Sanitariaty – wyposażone w muszle klozetowe, umywalki, pisuary, pojemniki do papieru 

toaletowego, ręczników papierowych i mydła – gres  
5. Drzwi zewnętrzne szklane  
6. Drzwi wewnętrzne i ścianki szklane, drzwi drewniane, drzwi PCV 
7. Inne prace zgodne z przedmiotem zamówienia - zgłaszane przez Zamawiającego (rozliczane w 
roboczogodzinach). 

Szczegółowe określenie miejsca sprzątania i pow. znajduje się w załączniku nr 1 
 
I. Opis prac dotyczących przedmiotu zamówienia. 

 
1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych 
 

1.1 Dla pomieszczeń sprzątanych codziennie 
1) Prace wykonywane codziennie:        

- czyszczenie na mokro podłóg z dodatkiem środków chemicznych i zapachowych  
- odkurzanie wykładzin 
- wycieranie kurzu z powierzchni płaskich (parapety, meble) 
- czyszczenie klamek i drzwi (miejsca zabrudzone) 
- opróżnianie koszy na śmieci – wymiana worka i wynoszenie śmieci do pojemników na 
śmieci MPO ich opróżnienia oraz bezwzględne segregowanie surowców wtórnych i 
wyrzucanie do odpowiednio oznaczonych pojemników 

 
2) Prace wykonywane raz w tygodniu:        

-  czyszczenie mebli (konserwacja biurek, stołów) 
-  odkurzanie szaf w tym górnej części (przetarcie na wilgotno) 
-  zdejmowanie pajęczyn i kurzu 
-  czyszczenie drzwi szklanych 
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-  czyszczenie luster  
-  odkurzanie wycieraczek  
 

3) Prace wykonywane raz w miesiącu:       
-  czyszczenie całej powierzchni drzwi drewnianych i ścianek szklanych wraz z ościeżnicami 
-  oczyszczenie wycieraczek przed budynkiem  
 

1.2 Dla pomieszczeń sprzątanych raz w tygodniu 
1) Prace wykonywane raz w tygodniu:        

-  czyszczenie na mokro podłóg z dodatkiem środków chemicznych i zapachowych  
-  odkurzanie wykładzin 
-  odkurzanie wycieraczek  
-  czyszczenie mebli, parapetów (konserwacja biurek, stołów) 
-  czyszczenie klamek i drzwi (miejsca zabrudzone) 
-  czyszczenie drzwi szklanych 
-  opróżnianie koszy na śmieci – wymiana worka i wynoszenie śmieci do pojemników na 
śmieci MPO ich opróżnienia oraz bezwzględne segregowanie surowców wtórnych i 
wyrzucanie do odpowiednio oznaczonych pojemników 

 
 2)Prace wykonywane raz w miesiącu:        

-  odkurzanie szaf w tym górnej części (przetarcie na wilgotno) 
-  czyszczenie całej powierzchni drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami 
-  zdejmowanie pajęczyn i kurzu 
-  czyszczenie luster  

 
2. Sprzątanie korytarzy i klatek schodowych:                    
 

2.1 Dla korytarzy i klatek schodowych sprzątanych codziennie 
1) Prace wykonywane codziennie:        

-  odkurzanie wykładzin  
-  wycieranie kurzu z powierzchni płaskich 
-  zamiatanie podłóg i schodów  
-  czyszczenie podłóg z dodatkiem środków chemicznych i zapachowych  
-  opróżnianie koszy na śmieci – wymiana worka i wynoszenie śmieci do pojemników na 
śmieci MPO ich opróżnienia oraz bezwzględne segregowanie surowców wtórnych i 
wyrzucanie do odpowiednio oznaczonych pojemników 

 
2) Prace wykonywane raz w tygodniu:        

-  czyszczenie parapetów, stołów i krzeseł 
-  czyszczenie poręczy schodów 
-  zdejmowanie pajęczyn i kurzu 
-  odkurzanie wycieraczek  
-  czyszczenie drzwi szklanych 
 

3) Prace wykonywane raz w miesiącu:       
-  czyszczenie witryn i ścianek szklanych 
-  wymiatanie i mycie podłogi pod wycieraczkami (gumowymi i dywanowymi)  
znajdującymi się w wejściu budynku. 
-  oczyszczenie wycieraczek przed budynkiem  
- .czyszczenie listew przypodłogowych w korytarzach i cokolików na klatkach  
schodowych 
- czyszczenie mechaniczne i froterowanie podłóg korytarzy i schodów wewnątrz  
  budynku 
 

2.2 Dla korytarzy i klatek schodowych sprzątanych raz w tygodniu 
1) Prace wykonywane raz w tygodniu:        

-  odkurzanie wykładzin  
-  wycieranie kurzu z powierzchni płaskich 
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-  zamiatanie podłóg i schodów  
-  czyszczenie podłóg z dodatkiem środków chemicznych i zapachowych  
-  opróżnianie koszy na śmieci – wymiana worka i wynoszenie śmieci do pojemników na 
śmieci MPO ich opróżnienia oraz bezwzględne segregowanie surowców wtórnych i 
wyrzucanie do odpowiednio oznaczonych pojemników 
-  czyszczenie parapetów, stołów i krzeseł 
-  czyszczenie poręczy schodów 
-  zdejmowanie pajęczyn i kurzu 
-  odkurzanie wycieraczek  
-  czyszczenie drzwi szklanych 
-  utrzymanie w należytej czystości kabiny dźwigu osobowego w budynku G (zmywanie 
podłogi na mokro i wycieranie ich do sucha, czyszczenie ścian, drzwi, czyszczenie prowadnic 
drzwiowych windy 

 
 2)Prace wykonywane raz w miesiącu:        

-  czyszczenie witryn i ścianek szklanych 
-  wymiatanie i mycie podłogi pod wycieraczkami (gumowymi i dywanowymi)  
znajdującymi się w wejściu budynku. 
-  oczyszczenie wycieraczek przed budynkiem  
- .czyszczenie listew przypodłogowych w korytarzach i cokolików na klatkach  
schodowych 
- czyszczenie mechaniczne i froterowanie podłóg korytarzy i schodów wewnątrz  
  budynku 

 
3. Sprzątanie sanitariatów i uzupełnianie artykułów higieniczno-sanitarnych: 
 

3.1 Dla sanitariatów sprzątanych codziennie 
1) Prace wykonywane codziennie:        

- czyszczenie z dodatkiem środków odkażających: podłóg, umywalek i armatury, muszli, 
pisuarów i desek klozetowych pojemników na papier toaletowy, ręczniki papierowe i 
elektrycznych suszarek do rąk 
-  czyszczenie drzwi i ościeżnic, rur, luster 
-  opróżnianie koszy na śmieci – wymiana worka i wynoszenie śmieci do pojemników na 
śmieci MPO ich opróżnienia oraz bezwzględne segregowanie surowców wtórnych i 
wyrzucanie do odpowiednio oznaczonych pojemników 
- uzupełnianie mydła, papieru toaletowego (papier toaletowy powinien być minimum 
dwuwarstwowy), ręczników papierowych oraz kostek zapachowych w muszlach klozetowych;  

2) Prace wykonywane raz w tygodniu: 
-  czyszczenie drzwi oraz glazury detergentem ze środkiem odkażającym 
-  dezynfekcja urządzeń sanitarnych.  

 
3.2 Dla sanitariatów sprzątanych 2 razy w tygodniu (wtorek i piątek) 
1) Prace wykonywane 2 razy w tygodniu:        

- czyszczenie z dodatkiem środków odkażających: podłóg, umywalek i armatury, muszli, 
pisuarów i desek klozetowych pojemników na papier toaletowy, ręczniki papierowe i 
elektrycznych suszarek do rąk 
-  czyszczenie drzwi i ościeżnic, rur, luster 
-  opróżnianie koszy na śmieci – wymiana worka i wynoszenie śmieci do pojemników na 
śmieci MPO ich opróżnienia oraz bezwzględne segregowanie surowców wtórnych i 
wyrzucanie do odpowiednio oznaczonych pojemników 
- uzupełnianie mydła, papieru toaletowego (papier toaletowy powinien być minimum 
dwuwarstwowy), ręczników papierowych oraz kostek zapachowych w muszlach klozetowych;  

2) Prace wykonywane raz w tygodniu: 
-  czyszczenie drzwi oraz glazury detergentem ze środkiem odkażającym 
-  dezynfekcja urządzeń sanitarnych 
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II. Ustalenia ogólne: 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego składu osób, wykonujących czynności 

wymienione w punkcie I.1.-I.3. na terenie obiektów Instytutu Energetyki, przy ul. Mory 8. Usługa 
będzie wykonywana przez pracowników wskazanych przez Wykonawcę w Załączniku Nr 2 do 
Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest, aby pracownicy świadczący usługi, łącznie z pracownikami na 
zastępstwo, w zakresie czynności wymienionych w punkcie 1.-3., byli zatrudnieni przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo za pracowników świadczących usługi (w 
wymiarze etatów pracowników zastępowanych) przebywających na urlopach, zwolnieniach, bądź 
nie mogących świadczyć usług z innych przyczyn. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
wystąpienia braku pełnej obsady pracowników świadczących usługi. Postanowienia dotyczące kar 
umownych stosuje się odpowiednio. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego o każdorazowej zmianie ww. 
pracowników świadczących usługi, zatrudnionych przy realizacji zamówienia, w terminie 3 dni 
roboczych od dnia dokonania tej zmiany. Wykonawca w takim przypadku przedstawi 
Zamawiającemu aktualną treść Załącznika Nr 2 do Umowy, co jest dopuszczalną zmianą Umowy 
i nie wymaga aneksu. Niedotrzymanie terminu powiadomienia o ww. zmianie pracowników 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących 
usługi na podstawie umowy o pracę. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się 
odpowiednio. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których 
mowa powyżej. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania 
przedmiotu umowy i na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 2 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o 
których mowa powyżej oraz oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności objęte 
wezwaniem wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz 
wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, tj. w 
szczególności bez danych adresowych, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
informacje o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy powinny 
być możliwe do zidentyfikowania. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej. Postanowienia dotyczące 
kar umownych stosuje się odpowiednio. 

6. Zamawiający ma prawo w każdym okresie zamówienia żądać przedstawienia dowodów 
potwierdzających zatrudnienie ww. osób (umów o pracę), natomiast Wykonawca ma obowiązek 
przedstawić je w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w ubrania robocze z logo firmy lub 
identyfikatory z nazwą firmy.  
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9. Wszystkie prace wykonywane będą przez Wykonawcę przy użyciu własnego sprzętu, 
wyposażenia i środków. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałe zaopatrywanie i uzupełnianie artykułów 
higieniczno-sanitarnych w toaletach (również na bieżąco w ciągu dnia) oraz potrzebnych do 
zachowania czystości terenu zewnętrznego 

11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do realizacji Umowy odpowiednią ilość personelu do 
sprzątania pomieszczeń biurowych, technicznych, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń 
sanitarnych w godzinach 16:00 – 24:00 od poniedziałku do piątku włącznie. Możliwe jest także 
wykonywanie niektórych prac w innych godzinach, a także w soboty i ewentualnie w dni wolne 
od pracy – po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

12. Wszystkie chemiczne środki czystości używane do realizacji Umowy muszą mieć odpowiednie 
atesty, karty charakterystyki i/lub inne dokumenty, potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, które na 
wezwanie Zamawiającego muszą zostać okazane przez Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych 
od przekazania wezwania. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli używanych przez 
Wykonawcę środków czystości. 

13. Wszystkie środki chemiczne wykorzystywane do wykonania usługi sprzątania muszą być 
używane do odpowiednich czyszczonych i konserwowanych powierzchni zgodne z kartami 
charakterystyki.  

14. Narzędzia i urządzenia techniczne wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy muszą być 
sprawne technicznie i bezpieczne, zgodne z obowiązującymi wymaganiami i przepisami. 

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 
bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie wykonywania prac.  

16. Wykonawca zapewnia utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielem Wykonawcy w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym, konieczność posiadania dziennego telefonu komórkowego oraz 
adresu mailowego. Pismo wysłane drogą elektroniczną uznaje się za doręczone, za takie samo 
skuteczne doręczenie uznaje się przekazanie pisma pracownikom Wykonawcy. 

17. Podczas realizacji Umowy muszą być bezwzględnie przestrzegane warunki BHP, p.poż., 
regulaminy i procedury Zamawiającego, w tym przepisy regulujące zasady ochrony obiektów, 
osób i mienia. 
Przed przystąpieniem do pracy każdy z pracowników przystępujących do pracy musi przejść 
instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez i na koszt Zamawiającego 

18. Wykonawca ma obowiązek wykonywać inne drobne czynności nie ujęte w opisie, a służące 
zachowaniu czystości na terenie Instytutu oraz bezpieczeństwu użytkowników budynków.  

19. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód spowodowanych użyciem nieodpowiednich 
środków czyszczących i konserwujących (niezgodnych z wymogami zawartymi w kartach 
charakterystyki środków chemicznych), w wyniku czego spowoduje zniszczenie lub 
nieprzydatność do dalszego użytkowania przedmiotu zamówienia. 
  


